
We zitten weer bijna aan het einde van de maand. De eerste echte JBDB activiteit en de eerste voorbereidende vergaderingen liggen alweer achter ons. 
Super leuk om velen van jullie weer face-to-face te ontmoeten! 
Vol frisse zin gaan wij er tegenaan, gaan we jou binnenkort (nog eens) zien? Tot hopelijk snel bij JBDB! 

 

 

JBDB On Tour 2: Handen en voeten geven aan je geloof 
Je hebt (ongetwijfeld) weleens gehoord van de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid… Hongerige voeden, zieken 
bezoeken, naakten kleden, etc. 
Maar heb jij ook weleens gehoord van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid? En hoe kunnen die ervoor zorgen 
dat je je geloof handen en voeten kunt geven? Hoe hou je dat vol? En is dat Gods Liefde zichtbaar maken in deze wereld? 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag deelnemen aan de 2de JBDB on Tour avond? Klik hier voor meer informatie! 
Let op: er is een maximaal deelnemersaantal van 18 personen, wacht dus niet te lang! 

 

 

Jongerenreis Oeganda 
Jong Bisdom Den Bosch organiseert een 16-daagse jongerenreis (18+) naar Oeganda – Geloven Opbouwen Delen – in de zomer 
van 2021! 

“Want in de ontmoeting met Oeganda ontmoet je God als je er voor open durft te staan. Hij zit in de geur van verbrand 
houtskool, in de bass van de grote drum, in de wind die langs je gezicht waait, in de ontmoeting met de oude man die bij een 
hut zit of het jonge kind dat water uit de pomp haalt, Hij spreekt en wijst de weg. Hij vertelt een verhaal dat je diep in je wezen 
raakt en veranderd. Durf te voelen en durf te luisteren”!  
Durf jij mee te gaan? 

 
Stay tuned, zeer binnenkort volgt meer informatie! 

 

 

Even terugkijken… JBDB on Tour 1 
Op donderdag 10 september was de eerste avond van JBDB on Tour: een jonge katholiek zijn. 
“Ben blijmoedig en vreugdevol! Door zo in het (katholieke) leven te staan…”, lees hier verder. 

 

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/jbdb-on-tour-handen-en-voeten-geven-aan-je-geloof/
https://www.bisdomdenbosch.nl/3560-2/


 

Blog: Kiezen voor God 
Het team van Jong Bisdom Den Bosch schrijft ook na de zomer maandelijks een blog. Juist in deze tijd van afstand, willen we 
jou nabij blijven met woorden… 

“Wat is het resultaat van mijn kiezen voor God?” Klik hier voor de eerste blog na de zomer. 

 

 

Rubriek “Met een blik op…” 
In deze nieuwe rubriek willen we je aandacht vestigen op waardevolle initiatieven binnen en buiten ons bisdom.  
(Heb je input voor deze rubriek, stuur dan een mail naar jongeren@bisdomdenbosch.nl). 

✓ Leefgroep Elim Tilburg; woon of studeer jij in Tilburg? Ben je van plan om in Tilburg te gaan wonen? Of zoek je nog 
een andere woning? Misschien is een christelijke leefgroep dan wel iets voor jou. Leefgroep Elim biedt jou deze unieke 
kans.  
Klik hier snel verder voor meer informatie (of stuur het gerust door naar bekenden in jouw omgeving die hierin 
mogelijk interesse hebben). 

✓ Voor katholieke jongeren met vragen over liefde en seksualiteit is er nu de mogelijkheid om een digitale cursus over 
dit thema te volgen. In vier avonden wordt er kennis gemaakt met de ‘Theologie van het Lichaam’ van Paus Johannes 
Paulus II en is er veel ruimte voor vragen en gesprek over dit onderwerp. Lees hier verder voor meer informatie.  

 

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/kiezen-voor-god/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.elimgroep.nl/
http://jongkatholiek.nl/artikelen/online-catechese-over-seksualiteit/


Voor in jouw agenda… 

Dit jaar hebben wij een aangepast jaarprogramma. Een aantal vaste activiteiten zijn weggehaald, omdat ze simpelweg niet te organiseren 
waren onder de huidige Coronamaatregelen. Dit geeft daarentegen ook ruimte om na te denken over hoe we ons jaarprogramma zouden 
willen invullen en waar we als Jong Bisdom Den Bosch naartoe willen.. een beetje bezinning voor iedereen dus!   
Zie hieronder een overzicht van de huidige stand van zaken. Maar blijf vooral op de hoogte van ons via Facebook, deze nieuwsbrief of JBDB 
Whatsappservice (stuur een berichtje naar 0628581884). 
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